
Glud og Hjarnø sogne

KIRKEBLADET
Milde himmel …
Af sognepræst Ulrik Dige

… for et forår. Aldrig har verden i moderne tid prøvet noget som vi nu alle kender 
som Corona. Der var den spanske syge for ca 100 år siden, et par verdenskrige, en 
kold krig og en finanskrise. Det var slemt på sin måde. Men Corona-pandemien 
står som et skræmmende eksempel på, hvordan en hel verden kan lægges ned 
af en potentielt dødbringende virus i løbet af ingen tid.

I gang igen
Nu lysner det trods alt og vi skal i gang igen med al ting: Skole og arbejde, give 
knus, bruge penge og gå i kirke. Hér kommer derfor en lyn-udgave af et decimeret 
kirkeblad, hvilket skyldes at der i sagens natur ikke er mange arrangementer at 
skrive om. Alt er blevet aflyst og vi er endnu ikke klar til at arrangere så meget nyt.

Gudstjenester, Sankt Hans m.v.
Hvis genåbningens såkaldte fase tre den 8. juni hæver forsamlingsforbuddet 
væsentligt – i skrivende stund er det jo på kun 10 – er der chance for at Glud Kirke 
afholder en midsommergudstjeneste i præstegårdshaven og/eller familie-Sankt 
Hans. Så man bedes holde øje med Facebook og de steder, hvor kirken plejer at 
annoncere. På samme måde vil vi sørge for tydelig skiltning i kirkerne og på kirke-
gården om på hvilken måde gudstjenesterne kan afholdes, så alle føler sig trygge.

Vi glæder os til at se jer i kirkerne til gudstjenester og arrangementer.

Sælges ikke to 
spurve for en skilling? 

Og ikke én af dem 
falder til jorden, uden 
at jeres fader er med 

den. Men på jer er selv 
alle hovedhår talt.

Matthæusevangeliet 
10,29-31

2020
Maj
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Juli

August

Præstegårdshaven i GludPræstegårdshaven i Glud



Menighedsråd: Se www.sogn.dk/glud og www.sogn.dk/hjarno
Glud Kirkekontor: Sognepræst Ulrik Dige, tlf.: 7568 3059/ud@km.dk; 
personregisterfører Janni Nielsen, mail: jgni@km.dk

Onsdagsgudstjenester på Museumsvænget: 
Afventer Covid19-udviklingen.

Ved alle højmesser i Glud Kirke samles der ind til 
Glud Sogns Menighedspleje med mindre andet nævnes.

Gudstjenester i Glud og Hjarnø Kirker
Maj   Glud Hjarnø
Tors. 21. 10.30 -  Kristi himmelfart
Søn. 24. - 19.00  6. sep.
Søn. 31.  10.30 -  Pinsedag

Juni
Man. 1.  - 10.30  2. pinsedag
Søn. 7. 10.30 -  Trinitatis
Søn. 14. 09.00 10.30  1. set.
Søn. 21. 10.30  -  2. set.
Søn. 28. 09.00 10.30  3. set.

Juli
Søn. 5.  09.00  Mai -  4. set.
Søn. 12.  - 09.00  Mai  5. set.
Søn. 19.  10.30 -  6. set.
Søn. 26.   - 10.30  7. set.

August
Søn. 2.   10.30 -  8. set.
Søn. 9.  - 09.00  Mai  9. set.
Søn. 16. 10.30 19.00  10. set.
Søn. 23. 09.00  Konfirmation -  1 1. set.
  1 1 .00  Konfirmation
Søn.  30. 09.00 10.30  12. set.

Følg med på Glud-Hjarnø 
Pastorats Facebookside

Kirkebladet er tilgængeligt på henholdsvis:
http://www.sogn.dk/glud og
http://www.sogn.dk/hjarnoe


